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  مقدمه:

زای خیانت همیشه و در همه جا مانند گیاهی هرز در کنار درخت  رنج آور و آسیب  پدیده     

اگر  دهد. ه میروید و لحظاتی گذرا به عمر کوتاه و شوم خود ادام دار و پر بار ازدواج می ریشه

زندگی پویایی و نشاط خود را از  ،در اعتماد و احساس امنیت زوجین شکافی به وجود آید

از آنجا که دست داده و باعث زخم خوردگی در یکی از زوجین و شاید هر دوی آنها شود. 

ترین جزء رابطه زناشویی را که همان اعتماد است خدشه دار می کند ،بنابراین  خیانت اساسی

، بیش از همه در این میان  .آثار مخرب بسیار عظیمی در زندگی مشترک به جای می گذارد

 سالمت همسری که مورد بی وفایی و خیانت واقع شده، آسیب می بیند و موجب مختل شدن

ی و رفتاری وی خواهد شد. عالوه بر این مشکالت طالق و روان و از دست دادن تعادل عاطف

فرزندان نیز از  وشود فرو پاشیدن زندگی زناشویی نیز از دیگر پیامدهای خیانت محسوب می

اغلب همسران خیانت دیده، احساسشان میان میل نصیب نخواهند شد.  آسیب های وارد شده بی

ازدواج به شدت در نوسان است. تأثیر  به جدایی و تمام کردن ارتباط و تالش برای نجات

عاطفی بی وفایی بر همسر خیانت دیده به شکلی باور نکردنی نیرومند است. اغلب آن ها 

همزمان  ،نیستند هم بدترین افسردگی زندگیشان را تجربه می کنند و حتی قادر به خوابیدن

این موضوع فکر می  به کهتمایل شدیدی برای برون ریزی عصبانیت و خشم دارند و هر وقت 

کنند کنترلشان را از دست می دهندو سطح اضطراب آنان نیز باال می رود. آن ها همواره در 

در  بر این اساس .تلقی میکنندهراسند، امیدی به بهبود ندارند و زندگیشان را به کلی ویران شده 



 )از همسران، علت ضروری و اصلی طالق یکی ،جامعه ایرانی بدلیل مسائل فرهنگی، بی وفایی

نیست. اغلب آنچه هر دو  (همسری که خیانت کرده و همسری که مورد خیانت واقع شده 

لذا خواهان آن هستند، فرار از درد و رنج حاصل از اشتباهات و بازگشت به حالت عادی است. 

به زوج ها در رهایی از فاجعه بی وفایی و بهبود آسیب های سعی شده است حاضر در کتاب 

حیای مجدد زندگی مشترک کمک شود، زندگی مشترکی که این بار در برابر هرگونه بی آن و ا

راهی که به بهبود منجر می شود، بسیار باریک است و تا وقتی زوج ها  لذاوفایی مقاوم باشد.

چنین راهی را پیدا نکنند فاجعه بی وفایی ممکن است اثر تخریبی دائمی داشته باشد و اغلب به 

 ر، یعنی طالق منجر شود. فاجعه عمیق ت

از سویی دیگر آسیبی مثل بی وفایی و خیانت همسران، در هر جامعه ای می تواند تا      

حدودی متفاوت از سایر جوامع باشد، از این رو الزم است تدابیر و راهکارهای درمانی چنین 

زنان آسیب شود.  آسیبی نیز با توجه به ویزگیهای فرهنگی، انسانی و اجتماعی آن جامعه ارائه

دیده از خیانت بدلیل عاطفه مادری و بخاطر مسائل فرهنگی ،اقتصادی واجتماعی، همه سختیها 

و مصیبتها را به جان می خرند و در مواردی ، حتی پس از خیانت همسر ،حاضر به ترک 

زندگی زناشویی نیستند و در ضمن نمی توانند آسیب های گذشته را فراموش کنند که همین 

مل روابط زناشویی را بیش از پیش خدشه دار کرده و سالمت روان فرزندان را نیز به خطر عا

می اندازد. از آنجایی که روابط زناشویی ،رابطه ای دو جانبه است که هر یک از زوجین نقش 

در جهت شناخت  وجینبه ز در کتاب حاضر سعی شده استمهمی در کیفیت ارتباطات دارند ، 

تا بدین طریق از وقوع خیانت مجدد پیشگیری  کمک کندخود و همسرشان  مهمترین نیازهای

بتوانند  آناناگر  زیرا به نظر می رسد بازسازی شود. نیز شود و روابط زناشویی با همسر خاطی

مهارتهای ارتباطی الزم را فرا بگیرند،از تعارضات زناشویی پیشگیری شده و کانون خانواده 

انواده بهبود می یابد ، حل و فصل تعارضات درون فردی میسر حفظ می شود،کیفیت زندگی خ

فرزندانی که در  بدلیل اینکهو فرزندان نیز در فضای روانی سالمی رشد می کنند . می شود

خانواده های آسیب دیده رشد می یابند، احنماال قادر نیستند به جنس مخالف اعتماد کنند زیرا 

د بر فرد و خانواده در زمان حال و آینده تاثیر داشته باشد. تجربیات اولیه دوران کودکی، می توان

در ضمن زنان می آموزند زمانی که کنترل ناچیزی بر شرایط محیطی دارند،به توانمندی های 

خود اکتفا کرده و سازگاری بیشتری پیداکنند و به فکر کینه توزی واقدامات تالفی جویانه 



ینکه صرفا همسرشان را مقصر قلمداد کنند، برای وایجاد روابط نامشروع نباشند و بجای ا

وضعیتی که احتماال در ایجاد رابطه نامشروع دخالت داشته است ،خود را نیز مسئول بدانند و در 

 به نظر می رسدجهت بازسازی پایه های فرو ریخته اعتماد و صمیمیت فی ما بین تالش کنند.  

 سازمان ملی جوانان ، ،شکده های زنانمی تواند توسط مراکز مشاوره، پزوه کتاب حاضر

با  مورد استفاده قرار گیرد تاو دادگاه های خانواده  دانشگاه ها ، خانه های سالمت شهرداری

 ؟چگونه شکل می گیردارائه آگاهی های الزم در این مورد که ماهیت این آسیب چیست؟ 

اتی ن موردی، چه اقدامصورت روی دادن چنیساز و آشکار ساز آن کدامند و در عوامل زمینه

گام موثری جهت  بهتر است انجام گیرد و چگونه می توان از وقوع مجدد آن پیشگیری کرد،

 برداشته شود. زوجینو بهبود کیفیت زندگی  خانواده حفظ بنیان

 

 مهرآور مومنی جاوید            

 دکتر مهر انگیز شعاع کاظمی

 1390  بهار                 

 

 
 


